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ফিদায়ী হামলা – আত্মহত্যা নাফি শাহাদাত্বরণ? 
*দৃফি আির্ষণ* 

(সম্প্রফত্ িফত্পয় উলামায়য় সূ ও ফিছু নামধারী সালািী আয়লম এবং রাষ্ট্রীয় পর্ষায়য় প্রধানমন্ত্রী থেয়ি শুরু িয়র 

অনযানয মন্ত্রী-এমফপরা, ত্োিফেত্ সুশীল নামধারী বুফিজীফবরা, রাজননফত্ি ফবয়ের্িরা, রাজনীফত্ফবদরা ও হলুদ 

ফমফিয়ার সাংবাফদিরা ফিদায়ী হামলা ফনয়য় ফবয়র্াদগার ও সমায়লাচনা এবং থপ্রাপাগান্ডা অবযাহত্ভায়ব চাফলয়য় র্ায়ে। 

ত্ারা বলয়ছ: ইসলায়মর সায়ে এর থিান সম্পিষ নাই।  র্ারা ত্া িয়র ত্ারা ধমষান্ধ,থমৌলবাদী, উগ্রবাদী,ববষর, চরমপন্থী 

ও জফিবাদী প্রভৃফত্। এয়ত্ সাধারণ জনগণ ফবভ্রান্ত হয়েন...সুত্রাং আমায়দর িত্ষবয হয়লা সাধারণ জনগণ ও দ্বীফন 

ভাইয়দর সাময়ন ইসলায়মর সফিি মাসআলাফি উপস্থাপন িরা। (র্ফদও এই ফবর্য়য় আয়রা অয়নি আয়গই শহীদ, আল-

হাফিজ, মুজাফহদ শাইখ ইউসূি ইবয়ন সায়লহ আল-উয়াইরী রহ,এর ‘ফিদায়ী অফভর্ায়নর’ ফবর্য়য় ইসলায়মর ফবধান, 

এিা আত্মহত্যা নাফি শাহাদাত্বরণ? এই নায়ম আল-িজর ফমফিয়া থেয়ি এিফি বই প্রিাফশত্ হয়য়ফছল।) এ 

অনুভূফত্র ত্াফগদ থেয়িই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধফি ফিছুিা সম্পাদনাসহ সংগ্রহ িয়র উপস্থাপন িরা হয়লা। ত্য়ব এই প্রবন্ধ 

থলখয়ির নাম জানা সম্ভব হয়ফন। আল্লাহ ত্া‘আলা থলখিয়ি জার্ায়য় খাইর দান িরুন এবং এয়ি আমায়দর জনয 

উপিারী ফহসায়ব িবুল িরুন।... আমীন) 

 
{ইসলায়ম ফিদায়ী হামলা ত্ো “শহীফদ অফভর্ান” ববধ। িারণ এয়ত্ ফনয়জর জীবন উৎসগষ িরা হয়, আল্লাহর 

িাফলমায়ি সুউচ্চ িরার জনয, ত্াাঁর দ্বীন প্রসায়রর জনয, ত্াাঁর শত্রুয়দর আত্ংফিত্ িরার জনয এবং ত্াাঁর বান্দায়দর 

(মুসফলময়দর) লড়াইয়য়র প্রফত্ উৎসাফহত্ িরার জনয...!} 

{শহীফদ অফভর্ায়নর ফবরুয়ি সিল রিম ফমেযা প্রচারণা আসয়ল এিফি প্রহসন। িারণ এর থর্ৌফিিত্া শরীয়ত্ িতৃ্ষি 

অনুয়মাফদত্। পৃফেবীর মুসফলময়দর ফমফিয়া বা জনময়ত্র ফদয়ি ত্ািায়না উফচৎ নয়, বরং থিান িায়জর থর্ৌফিিত্ার 

মানদণ্ড ফনবষাচন িরয়ত্ ত্ািায়ব শরীয়য়ত্র ফদয়ি– আয়লাি উজ্জ্বল, সুস্পি শরীয়ত্, র্া ত্ায়দর ইহিাল ও পরিায়লর 

মুফির আয়লা ধারণ িয়র োয়ি।} 

******************************************** 

সমস্ত প্রশংসা এিমাত্র সবষশফিমান, সবষজ্ঞ আল্লাহ ত্া‘আলার জনয … ফর্ফন আসমান ও জফমন ও এর 

মধযবত্ষী সবফিছুর প্রফত্পালি। সালাত্ ও সালাম  বফর্ষত্ থহাি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়া সাল্লাম, ত্াাঁর পফরবার-পফরজন, ত্াাঁর সাহাবীগণ এবং ফিয়ামত্ পর্ষন্ত আগমনিারী ত্াাঁর 

সমস্ত অনুসারীয়দর উপর। র্খন থেয়ি ফবংশ শত্াব্দীর থশর্াংশ ও এিফবংশ শত্াব্দীর ইসলাম ও 

িুিয়রর মধযিার রু্ি শুরু হয়য়য়ছ, ত্খন থেয়ি ববফিি পফরসয়র ফিছু পফরভার্া ফনফবষিারফচয়ে ও 

র্াচাই-বাছাই ফবহীনভায়ব গৃহীত্ হয়য় এয়সয়ছ। এই পফরভার্াগুয়লার ময়ধয এিফি হয়লা: “আত্মঘাত্ী 
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থবামা-হামলা”, র্া সমসামফয়ি ফবিফমফিয়াগুয়লায়ত্ মুজাফহদীয়নর বীরত্বপূণষ অফভর্ানগুয়লায়ি বণষনা 

িরয়ত্ বহুল বযবহৃত্ হয়য় আসয়ছ। 

ফনিঃসয়ন্দয়হ এফি এিফি রু্ি থিৌশল, র্া িাফিরয়দর ফবপুল ক্ষ্য়ক্ষ্ফত্ সাধন িয়র চয়লয়ছ। বাস্তফবি 

দৃফিয়িাণ থেয়ি িাফিররা এই রু্িয়িৌশয়লর জবাব দায়ন অসমেষ বয়ল প্রমাফণত্ হয়য়য়ছ। এজনযই 

এর ফবরুয়ি ত্ায়দর এিমাত্র অস্ত্র হল: ত্ায়দর ফমফিয়াগুফলয়ি বযবহার িয়র, সত্যয়ি জনগয়ণর থচায়খ 

ফবিৃত্ভায়ব প্রিাশ িরা। 

ইহুদী থচফরল বাণষািষ ত্ার ঘৃণয (RAND) গয়বর্ণাপত্র “সুশীল উদার গণত্াফন্ত্রি ইসলাম” নামি বইয়য় 

ববফিি ফজহায়দর িািয়ি বযেষ িরার জনয পদয়ক্ষ্পগুফলর ময়ধয এিফি উয়ল্লখ িয়রয়ছ এই থর্, 

“থমৌলবাদী চরমপফন্থ ও সন্ত্রাসীয়দর উগ্র িমষিাণ্ডগুয়লার প্রফত্ থিানরিম উচ্চ ধারণা বা মুগ্ধত্া 

প্রিাশ িরা র্ায়ব না। ত্ায়দরয়ি অফস্থফত্শীল প্রিৃফত্র এবং িাপুরুর্ ফহয়সয়ব থদখায়ত্ হয়ব, মন্দ 

স্বভায়বর বীরপুরুর্ ফহয়সয়ব নয়। এই আদশষগত্ নীফত্র উপর ফভফে িয়রই ত্ারা মুজাফহদীয়নর িৃফত্ত্ব 

প্রিাশ িয়র োয়ি, িায়জই এই নীফত্র উপর ফভফে িয়র র্া জানা র্ায়, ত্া িখয়নাই বাস্তব প্রিৃত্ 

সত্য অনুধাবয়নর থক্ষ্য়ত্র সহায়ি হয়ব না। ত্াই “আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা” (“শহীফদ অফভর্ান”) 

আসয়ল িী? ত্া থবাঝার জনয আমায়দর প্রয়য়াজন স্বাধীন ও ফনরয়পক্ষ্ এিফি গয়বর্ণাপত্র। র্ায়দর 

ফবয়বি ও অন্তর এ বযাপায়র ফবভ্রান্ত হয়য় পয়ড়য়ছ, ত্ায়দরয়ি সুস্থ িরার উয়েয়শয; এয়ক্ষ্য়ত্র আমরা 

বযবহার িরব িুরআয়নর ফচফিৎসা, সুন্নাহ এর ঔর্ধ এবং স্বাভাফবি ফবয়বি-বুফির সঞ্জীবনী শফি, 

ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ত্া’আলাই সরল পয়ের ফদয়ি এিমাত্র থহদায়াত্দানিারী। 

 

আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা িী? 

“সংজ্ঞাফভফেি দৃফিয়িাণ থেয়ি “আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা” হল- র্খন এিজন বযফি বা এিফি দল 

ত্ার/ত্ায়দর লক্ষ্যবস্তুয়ি এিফি রু্িসংফেি অফভর্ায়ন ক্ষ্ফত্গ্রস্থ িরার উয়েয়শয ফনয়জর/ফনয়জয়দর 

জীবনয়ি উৎসগষ িয়র থদন।” এর পিফত্ হয়ত্ পায়র ফনয়জর থদয়হর সায়ে ফবয়ফারি থবয়ধ থনয়া, 

অেবা থদহসংরু্ি থিান র্ন্ত্রপাফত্র সায়ে অেবা র্ান-বাহয়নর সায়ে, এরপর লক্ষ্যবস্তুয়ি ক্ষ্ফত্গ্রস্থ 

িরার জনয সুফবধাজনি স্থায়ন ফবয়ফারণ ঘিায়না। এই অফভর্ানগুয়লায়ত্ থর্ বযফি ফবয়ফারয়ণর 

দায়ভার গ্রহন িয়রন, থস থমািামুফি ফনফিত্ভায়বই জীবন হারায়, ত্াই এিায়ি বলা হয়য় োয়ি 

“আত্মঘাত্ী  হামলা”। 
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এই রু্িয়িৌশলফি থিান অভাবনীয়, নব-আফবষৃ্কত্ বত্ষমান সময়য়র থিান থিৌশল নয়, বরং ইফত্হায়স 

ফবফভন্ন জাফত্র দ্বারা ফবফভন্নভায়ব এই থিৌশলফি বযবহৃত্ হয়য় আসয়ছ। উদাহরণ ফহয়সয়ব, আধুফনি 

রু্য়গ, ৯/১১ এবং ৭/৭- এর ফবখযাত্ “আত্মঘাত্ী” অফভর্ানগুয়লা মানুয়র্র দৃফি আির্ষণ িয়রয়ছ( 

থর্মনিা বলা হয়য় োয়ি ), ফদ্বত্ীয় ফবিরু্য়ি জাপানীরা রু্ি থিৌশয়লর অংশ ফহয়সয়ব “িাফমিাফজ” 

(kamikaze) “আত্মঘাত্ী থবামা হামলা” পফরচালনা িয়রয়ছ। এছাড়া অনযানযয়দর ময়ধয থপাফলশ আফমষ 

“আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা” বযবহার িয়রয়ছ বয়ল জানা থগয়ছ। সাধারণত্: আত্মহত্যা পফরভার্াফির 

বযবহার হয়য় োয়ি, র্খন এিজন বযফি অশাফন্ত/অতৃ্ফি, এিািীত্ব অেবা এরিম অনয থিান িারয়ণ 

ফনয়জর জীবনাবসান ঘিান। আত্মহত্যায়ি সাধারণত্: ফনন্দনীয় দৃফিয়ত্ থদখা হয়য় োয়ি। ফিন্তু ইসলাম 

আমায়দরয়ি থশখায় আত্মহত্যা ত্খন সংঘফিত্ হয়, র্খন মানুর্ আল্লাহর আয়দশ-ফনয়র্ধ থেয়ি দূয়র 

সয়র র্ায় এবং আল্লাহর সায়ে ত্ার সম্পয়িষর অবনফত্ ঘয়ি। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ত্া’আলা বয়লয়ছন- 

َرضَْ َوَمنْ  ِري َعن أَع  ا َمِعيَشة ْ لَه ْ فَإِنْ  ِذك  ه ْ َضنك  ش ر  مَْ َونَح  َمىْ  ال قِيَاَمةِْ يَو   ﴾٤٢١: ﴿طه أَع 

অনুবাদ: “এবং থর্ আমার স্মরণ থেয়ি মুখ ফিফরয়য় থনয়ব, ত্ার জীফবিা সংিীণষ হয়ব এবং আফম 

ত্ায়ি থিয়াময়ত্র ফদন অন্ধ অবস্থায় উফিত্ িরব।” (সূরা ত্বহা-১২৪) 

িায়জই থর্ থিউই আল্লাহর দ্বীন থেয়ি, ত্াাঁর িুরআন এবং ত্াাঁর নবীর ফশক্ষ্া থেয়ি মুখ ফিফরয়য় 

ফনয়ব, ত্ার জনয োিয়ব এি িফিন জীবন, এিা ত্ার থবাধগময থহাি বা না থহাি। র্খন এিজন 

মুশফরি বা িাফির; থর্ আল্লাহয়ত্ ফবিাস স্থাপন িয়র না, অেবা ত্াাঁর সায়ে িাউয়ি শরীি িয়র, 

িলশ্রুফত্য়ত্ থস আল্লাহর সায়ে সম্পিষহীন হয়য় র্ায়, এমফনভায়ব র্খন ত্ার গুনায়হর প্রফত্দানস্বরূপ 

বা অনয িারয়ণ থিান ফবপদ-আপদ ত্ার জীবয়ন আয়স অেবা এই পৃফেবীয়ত্ ত্ার র্াওয়ার মত্ থিান 

জায়গা খুাঁয়জ না পায় এবং থস এই জীবয়নর থিান অেষ খুাঁয়জ পায় না.. ফিি ত্খনই থস আত্মহত্যা 

িয়র। আর র্খন এিজন মুসফলম আত্মহত্যা িয়র, ত্খন এর িারণ োয়ি অয়নিিা এিই রিম। 

ত্া হয়লা: আল্লাহর ফনধষাফরত্ ত্ািদীয়র অসন্তুফি ও দুবষল ঈমান। 

 

ইসলায়ম আত্মহত্যার ফবধান 

শায়খ আবদুল হািীম (হাফির্াহুল্লাহ) ফলয়খয়ছন: 
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“আল্লাহর লানত্ আত্মহত্যািারীর উপর। ত্ার বাসস্থান জাহান্নায়মর আগুন। আল্লাহ ত্ার উপর 

অসন্তুি। থর্ আত্মহত্যা িয়র থস এিা িয়র বধর্ষহীনত্া এবং আল্লাহর রহমত্ থেয়ি ফনরাশ হয়য়। 

হয়ত্ ত্ার ঈমায়ন ঘািফত্ আয়ছ, অেবা ত্ার ঈমান-ই থনই। থস এমন িারয়ণ ফনয়জয়ি হত্যা িয়র, 

থর্ িারয়ণ ফনয়জর জীবন ফবনি িরার অনুয়মাদন শরীয়য়ত্ থনই। উদাহরণস্বরূপ থরাধ, অসুস্থত্া 

অেবা সম্ভ্রমহাফন। এগুয়লার থিানিার সায়েই আল্লাহর িাফলমায়ি সুউচ্চ িরার থিান সম্পিষ থনই।” 

হর্রত্ আবূ হুরায়রা রাফর্. বয়লয়ছন, “আমরা র্খন খায়বায়র ফছলাম, ত্খন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়া সাল্লাম এিজন থলায়ির বযাপায়র বয়লফছয়লন থর্, থস এিজন জাহান্নামী, র্ফদও থসই 

থলািফি ফনয়জয়ি মুসফলম দাফব িরত্। র্খন রু্য়ির সময় আসল, থস বীরয়ত্বর সায়েই লড়াই িরল। 

অত্িঃপর র্খন থস খুব মারাত্মি ধরয়নর ক্ষ্ত্-ফবক্ষ্ত্ হল, মানুর্জন ত্ার বযাপায়র সয়ন্দহ থপার্ণ িরা 

শুরু িরল (ত্ার ত্ািদীর সম্পয়িষ)। (ফিন্তু) র্খন ত্ার ক্ষ্য়ত্ অসহনীয় র্ন্ত্রণা আরম্ভ হল, ত্খন থস 

ফনয়জর তূ্ণীর থেয়ি এিফি ত্ীর থবর িয়র থসিা ফদয়য় আত্মহত্যা িরল। মুসফলময়দর জনয এিা খুব 

িিির ফবর্য় ফছল। ত্ারা বলল, “থহ আল্লাহর রাসূল, আপনার িোই সত্য প্রমাফণত্ হল। থসই 

থলািফি আত্মহত্যা িয়রয়ছ।” ফত্ফন বলয়লন, “থঘার্ণা িয়র দাও, শুধুমাত্র মু’ফমনরাই জান্নায়ত্ প্রয়বশ 

িরয়ব। ফিন্তু আল্লাহ ত্া‘আলা িাফসি বযফি দ্বারাও এই দ্বীয়নর সাহার্য ফনয়য় োয়িন।” (বুখারী, 

মুসফলম, মুসনায়দ আহমাদ) 

হর্রত্ আবূ হুরায়রা রাফর্. বণষনা িয়রন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম বয়লয়ছন, “থর্ থিউ 

ফনয়জয়ি িাসয়রাধ িয়র আত্মহত্যা িরয়ব, ত্ায়ি জাহান্নায়মর অফেয়ত্ িাসয়রাধ িরা হয়ব। থর্ 

ত্রবাফর বা থছারা ফদয়য় আত্মহত্যা িরয়ব, ত্ায়ি জাহান্নায়মর অফেয়ত্ থসই এিই শাফস্ত থদয়া হয়ব।” 

এই বযাপায়র অয়নি হাদীস আয়ছ। আত্মহত্যার ফনয়র্ধাজ্ঞার উপর আয়লময়দর ঐিযমত্ প্রফত্ফঠিতত্ 

হয়য়য়ছ। আত্মহত্যািারী িবীরা গুনাহয়ত্ ফলি হয়য়য়ছ। র্ফদ থস এিায়ি জায়য়জ ময়ন িয়র, ত্াহয়ল 

থস ফচরিায়লর জনয জাহান্নায়মর অফেয়ত্ োিয়ব। আর র্ফদ থস এিায়ি নাজায়য়জ বয়ল জায়ন, ত্াহয়ল 

থস দীঘষ সময়য়র জনয জাহান্নায়ম োিয়ব, ফিন্তু ফচরিায়লর জনয নয়। 

আল্লাহ সুবহানাহু ত্া’আলা পফবত্র িুরআয়ন বয়লয়ছন- 

مْ  تَق ت ل وا َوَلْ َْ إِنْ  أَنف َسك  مْ  َكانَْ ّللا  ا بِك  لِكَْ يَف َعلْ  َوَمن ﴾٢٢: ﴿النساء َرِحيم  َوان ا َذ  د  ا ع  فَْ َوظ ل م  لِيهِْ فََسو  ا ن ص   نَار 

لِكَْ َوَكانَْ ِْ َعلَى َذ  ا ّللا   ﴾٠٣: ﴿النساء يَِسير 
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অনুবাদ: “...আর থত্ামরা ফনয়জয়দর িাউয়ি হত্যা িয়রা না। ফনিঃসয়ন্দয়হ আল্লাহ ত্া’আলা থত্ামায়দর 

প্রফত্ দয়ালু।। আর থর্ থিউ সীমালঙ্ঘন ফিংবা জুলুয়মর বশবত্ষী হয়য় এরূপ িরয়ব, ত্ায়ি খুব শীঘ্রই 

আগুয়ন ফনয়ক্ষ্প িরা হয়ব। এিা আল্লাহর পয়ক্ষ্ খুবই সহজসাধয।” (সূরা ফনসা: ২৯-৩০) 

উপয়রর আয়লাচনা থেয়ি এিা পফরষ্কার থর্, আত্মহত্যা িরা ইসলায়ম ফনফর্ি। এর ফবপরীয়ত্ র্া থদখা 

র্ায়ব ত্া হল, “আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা” ইসলায়মর দৃফিয়ত্ আত্মহত্যা নয়। িারণ, আমরা থদখব থর্, 

ইসলায়ম শহীফদ অফভর্ায়নর প্রশংসা িরা হয়য়য়ছ। িায়জই শহীফদ অফভর্ান খযাত্ ‘আত্মঘাত্ী থবামা-

হামলা’থি এখন থেয়ি আমরা “আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা” না বয়ল “শহীফদ অফভর্ান” পফরভার্াফি 

বযবহার িরয়বা। 

 

শহীফদ অফভর্ায়নর বযাপায়র ইসলায়মর নীফত্ 

িুরআন, সুন্নাহ এবং হক্কানী আয়লম-উলামায়দর অয়নি বিবয থেয়ি শহীফদ অফভর্ায়নর সমেষন 

পাওয়া র্ায়। 

পফবত্র িুরআয়ন আল্লাহ ত্া‘আলা ইরশাদ িয়রয়ছন- 

ِري َمن الن اسِْ َوِمنَْ َضاتِْ اب تَِغاءَْ نَف َسه ْ يَش  ِْ َمر  وفْ  َوّللا  ْ ّللا   ﴾٢٣٢: ﴿البقرة بِال ِعبَادِْ َرء 

অনুবাদ: “আর মানুয়র্র মায়ঝ এি থেণীর থলাি রয়য়য়ছ র্ারা আল্লাহর সন্তুফিিয়ে ফনয়জয়দর জায়নর 

বাফজ রায়খ। আল্লাহ হয়লন ত্াাঁর বান্দায়দর প্রফত্ অত্যন্ত থময়হরবান।” (সূরা বািারাহ-২০৭) 

 

এই আয়ায়ত্র বযাখযায় ইমাম ইবয়ন িাসীর রাফহমাহুল্লাহ বয়লন, “সংখযাগফরঠিত আয়লময়দর মত্ এই 

থর্, আয়াত্ফি আল্লাহর রাস্তায় ফজহাদিারী প্রফত্ফি মুজাফহয়দর বযাপায়র নাফর্ল হয়য়য়ছ … আর র্খন 

ফহশাম ইবনু ‘আফমর শত্রুদয়লর মায়ঝ ঝাফপয়য় পড়য়লন, থস সময় ফিছু থলাি এ বযাপায়র আপফে 

িরল। ত্খন উমর ফবন খাোব এবং আবূ হুরায়রা রাফর্. এই আয়াত্ফি ফত্লাওয়াত্ িরয়লন।” 

(ত্ািসীর ইবয়ন িাসীর ১/২১৬) 

ফহশাম ইবনু ‘আফমর র্খন শত্রুদয়লর মায়ঝ ঝাপ ফদয়য়ফছয়লন, ত্খন এর িলািল সম্পয়িষ পুয়রাপুফরই 

জানয়ত্ন থর্, প্রায় ফনফিত্ভায়বই ফত্ফন ফনহত্ হয়বন, ফিি থর্মনিা শহীফদ অফভর্ায়ন হয়য় োয়ি। 

ত্াহয়ল থদখা র্ায়ে, উমর ফবন খাোব এবং আবূ হুরায়রা রাফর্. এ িাজফি সমেষন িয়রফছয়লন। 



ফিদায়ী হামলা – আত্মহত্যা নাফি শাহাদাত্বরণ? 
 

 

6 

ইমাম মুসফলম রহ. ত্াাঁর সহীহ মুসফলয়ম সহীহ সনয়দ হর্রত্ আবূ বির ফবন মূসা থেয়ি বণষনা 

িয়রয়ছন থর্, ফত্ফন বয়লয়ছন: “আফম আবূ হুরায়রা রাফর্.য়ি শত্রুর উপফস্থফত্য়ত্ এ িো বলয়ত্ শুয়নফছ 

থর্, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম বয়লয়ছন, “জান্নায়ত্র দরজা ত্রবাফরর 

ছায়াত্য়ল!’ ত্খন এিজন শফি-সামেষসম্পন্ন থলাি উয়ি দাাঁড়াল এবং বলল, ‘থহ আবূ মূসা! আপফন 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাময়ি এই িো বলয়ত্ শুয়নয়ছন? ফত্ফন বলয়লন, হযাাঁ, 

ত্খন থলািফি ফনয়জর সােীয়দর িায়ছ ফিয়র ফগয়য় বলল, ‘থত্ামায়দর জনয আমার পক্ষ্ থেয়ি সালাম।’ 

ত্ারপর ফনয়জর ত্রবাফরর খাপফি থভয়ি থিলল এবং শত্রুর ফদয়ি থখালা ত্রবাফর ফনয়য় এফগয়য় ফগয়য় 

মৃতু্যবরণ িরা পর্ষন্ত রু্ি িরয়ত্ োিল।” 

বদয়রর রু্ি সম্পয়িষ ইমাম মুসফলম রহ. ত্াাঁর ফিত্ায়ব এিফি সহীহ হাদীস উয়ল্লখ িয়রয়ছন:  আনাস 

ইবয়ন মাফলি রাফর্. হয়ত্ বফণষত্ “মুশফরিরা (এখন আমায়দর ফদয়ি) এফগয়য় আসল, আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম বলয়লন: “উি এবং জান্নায়ত্ প্রয়বশ ির, র্ার প্রস্থ আসমান ও 

র্ফময়নর সমান।” উমাইর ফবন আল-হুমাম আল-আনসারী রাফর্. বলয়লন, থহ আল্লাহর রাসূল! জান্নাত্ 

ফি আসমান ও র্ফময়নর সমান? ফত্ফন বলয়লন, “হযাাঁ”। উমাইর বলয়লনিঃ “ভাল, ভাল!” রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম ত্ায়ি ফজয়জ্ঞস িরয়লন, “ফিয়স থত্ামায়ি এই শব্দগুয়লা উচ্চারণ 

িরয়ত্ উদু্বি িরল? (অেষাৎ “ভাল, ভাল!”)” ফত্ফন (উমাইর) বলয়লন, “থহ আল্লাহর রাসূল! অনয 

ফিছু নয় বরং এই ইো থর্, আফম থর্ন ত্ার (জান্নায়ত্র) অফধবাসীয়দর এিজন হয়ত্ পাফর।” ফত্ফন 

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম) বলয়লন, “তু্ফম (ফনিয়ই) ত্ায়দর এিজন।” এরপর 

উমাইর রাফর্. ফনয়জর েফল হয়ত্ ফিছু থখজুর থবর িয়র থখয়ত্ লাগয়লন। এরপর বলয়লন, “র্ফদ এই 

সবগুফল থখজুর খাওয়া পর্ষন্ত আফম থবাঁয়চ োফি ত্য়ব ত্া হয়ব এিফি দীঘষ জীবন।” (বণষনািারী 

বয়লন): “থস ত্াাঁর সায়ে র্ত্ থখজুর ফছল সব থিয়ল ফদল এবং শত্রুর সায়ে রু্ি িরয়ত্ িরয়ত্ ফনহত্ 

হয়য় থগল।”( সুবহানাল্লাহ!!) 

উপয়রর দু’থিা বণষনায়ত্ই আমরা থদখলাম থর্, সাহাবীরা আরমন পফরচালনা িয়রয়ছন, ত্ারা প্রায় 

ফনফিত্ভায়বই জানয়ত্ন থর্, এ অফভর্ায়ন ত্ারা ফনহত্ হয়বন, ফিন্তু এরপরও ত্ারা আরমন পফরচালনা 

িয়রয়ছন এবং ত্ায়দর এই িাজগুয়লা শরীয়াহ িতৃ্ষি প্রশংফসত্ হয়য়য়ছ। 

মুসত্াদরায়ি হাফিম গ্রয়ন্থ বফণষত্ হয়য়য়ছ থর্, এিয়লাি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম এর 

িায়ছ আসয়লন এবং বলয়লন, “আপফন ফি বয়লন, র্ফদ আফম ফনয়জয়ি মুশফরিয়দর মায়ঝ ফনয়ক্ষ্প 
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িফর এবং মৃতু্য পর্ষন্ত ত্ায়দর সায়ে লড়য়ত্ োফি? আফম ফি জান্নায়ত্ র্াব?” ফত্ফন বলয়লন, “হযাাঁ”।” 

অত্িঃপর থলািফি ফনয়জয়ি মুশফরিয়দর মায়ঝ ফনয়ক্ষ্প িরল এবং লড়াই িরয়ত্ িরয়ত্ ফনহত্ হয়য় 

থগল। 

এই হাদীসফিও শহীফদ অফভর্ায়নর পয়ক্ষ্ এিফি সুস্পি দলীল, র্ায়ত্ শত্রুদয়লর ক্ষ্ফত্ িরার জনয 

ফনয়জয়ি ত্ায়দর মায়ঝ ফনয়ক্ষ্প িরা ববধ বয়ল প্রমাফণত্ হয়। 

ইমাম আহমাদ রহ. ত্ার মুসনায়দ আহমায়দ, ইবয়ন মাসঊদ রাফর্. থেয়ি বণষনা িয়রয়ছন থর্, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম বয়লয়ছন, “আমায়দর রব্ব দু’জন বযফির বযাপায়র ফবফস্মত্ হন। 

এিজন হয়লন: থর্ ফনয়জর ফবছানা ছায়ড় নামায়র্র জনয। আয়রিজন হয়লন: থর্ আল্লাহর রাস্তায় 

অফভর্ান চালায় এবং এয়ত্ ত্ার সিী-সােীরা পরাস্ত হয়য়য়ছ, আর থস বুঝয়ত্ পায়র পরাজয়য় ত্াাঁর 

জনয ফি অয়পক্ষ্া িরয়ছ এবং রু্িয়ক্ষ্য়ত্র ফিয়র থগয়ল ত্াাঁর জনয ফি অয়পক্ষ্া িরয়ছ। ফিন্তু থস 

(রু্িয়ক্ষ্য়ত্র) ফিয়র র্ায় র্ত্ক্ষ্ণ না ত্ার রি প্রবাফহত্ হয়। আল্লাহ ত্া‘আলা বয়লন, “আমার বান্দায়ি 

থদখ! থস (রু্য়ি) ফিয়র থগল, আমার িায়ছ র্া আয়ছ থস বযাপায়র আশা ও ভয় থরয়খ, র্ত্ক্ষ্ণ না ত্ার 

রি প্রবাফহত্ হল।” থর্ বযফিফি রু্য়ি ফিয়র র্ায় থস সমূ্পণষ ফনফিত্ভায়ব জায়ন থর্, থস ফিয়র থগয়ল 

ফনহত্ হয়ব, ফিন্তু আল্লাহ ত্া‘আলা ত্াাঁর আমলয়ি স্বাগত্ জানান এবং ত্াাঁর িায়জর প্রশংসা িয়রন। 

(সুবহানাল্লাহ!!) 

মুয়া’জ ইবয়ন ‘আিরা রাফর্. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাময়ি ফজয়জ্ঞস িয়রফছয়লন, 

“ফি িরয়ল আল্লাহ ত্াাঁর বান্দায়দর বযাপায়র হায়সন?” ফত্ফন বলয়লন, “বান্দা ফনয়জয়ি বমষ বযফত্ত্ই 

শত্রুদয়লর মায়ঝ ফনমে িরা।” মুয়া’জ ত্খন ফনয়জর বমষ খুয়ল থিলয়লন এবং ফনহত্ হওয়া পর্ষন্ত 

শত্রুয়দর সায়ে রু্ি িরয়ত্ োিয়লন। 

সুবহানাল্লাহ!! র্ার বযাপায়র আল্লাহ ত্া‘আলা হায়সন ত্াাঁর মর্ষাদা থিান স্তয়রর?! 

ইমাম িুরতু্বী রহ. বয়লয়ছন, “র্খন মুসফলময়দর থসনাদল পারসযবাসীয়দর মুয়খামুফখ হল, ত্খন 

মুসফলময়দর থঘাড়াগুয়লা পারসযবাসীয়দর হাফত্গুয়লা থদয়খ ভয়য় পলায়ন িরফছল। মুসফলময়দর এিজন 

িাদা ফদয়য় এিফি হাফত্ বত্ফর িরয়লন এবং ত্াাঁর থঘাড়ায়ি এিার সায়ে অভযস্ত িয়র তু্লয়লন (র্ায়ত্ 

নতু্ন এিফি প্রাণী থদয়খ থঘাড়াফি ভয় থপয়য় না র্ায়)। পয়রর ফদন, ত্াাঁর থঘাড়া হাফত্ থদয়খ পলায়ন 

িরল না, ত্াই ফত্ফন থনতৃ্ত্বদানিারী হাফত্ফিয়ি আরমণ িরয়লন। ত্ায়ি বলা হয়য়ফছল, “এফি 
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ফনফিত্ভায়বই থত্ামার মৃতু্যর িারণ হয়ব।” ফত্ফন বয়লফছয়লন, “এয়ত্ দুিঃয়খর ফিছু থনই, থর্ আফম 

মারা র্াব আর মুসফলমরা ফবজয়ী হয়ব।” (আল্লাহু আিবার!!!) 

উয়ল্লফখত্ হাদীস ও ঘিনাগুয়লা ছাড়াও এর মত্ আয়রা অয়নি হাদীস এবং ঘিনা বফণষত্ আয়ছ। 

থর্গুয়লার দ্বারা এিা এিবায়রই পফরষ্কার হয়য় র্ায়ে থর্, র্ফদ থিান বযফি আল্লাহর জনয ফনয়জর 

জীবনয়ি উৎসগষ িয়র, এই ফনফিত্ জ্ঞায়নর সায়ে থর্, এই আরমণ ত্াাঁর মৃতু্যর িারণ হয়ব, ফিি 

থর্ভায়ব শহীফদ অফভর্ায়ন িরা হয়য় োয়ি, আর এর দ্বারা ইসলাম এবং মুসফলময়দর জনয উয়ল্লখয়র্াগয 

ধরয়নর উপিার োয়ি, ত্াহয়ল শরীয়য়ত্ ত্ার এই িাজ ফবশাল পুরষ্কায়রর থর্াগয বয়ল ফবয়বফচত্ হয়ব। 

“শহীফদ অফভর্ান” এমন এিফি থিৌশল, র্া পূবষরু্য়গ সাহাবীরা ফনয়জয়ি শত্রুদয়লর মায়ঝ ফনয়ক্ষ্প 

িরার নযায়, থর্খায়ন মৃতু্যর সম্ভাবনা ফনফিত্। (সুত্রাং ত্ায়দর (সাহাবীয়দর) িাজফি জায়য়জ হয়ল, 

প্রশংফসত্ হয়ল এিা হয়ব না থিন?! অবশযই ত্া জায়য়জ ও প্রশংফসত্ িাজ হয়ব।) 

ত্য়ব এখায়ন এিমাত্র পােষিয হয়লা: শহীফদ অফভর্ায়ন, এিজন মুজাফহদ ফনয়জই ফনয়জর মৃতু্যর িারণ, 

আর পূয়বষ উয়ল্লফখত্ ঘিনাগুয়লায়ত্ মুজাফহদীয়নর মৃতু্যর িারণ শত্রু। ফিন্তু আয়লমরা উয়ল্লখ িয়রয়ছন 

থর্, এই পােষিয ধত্ষবয নয়, িারণ এখায়ন ফনয়যত্ (আল্লাহর িাফলমায়ি সুউচ্চ িরা) এবং থশর্ 

িলািল (মৃতু্য) দুফির থক্ষ্ত্র এিই। ত্াছাড়া ফনয়যত্-ই থত্া হল মূলত্: গুরুত্বপূণষ ও মূল ফবর্য়। (র্ার 

ফভফেয়ত্ আয়খরায়ত্ িায়সালা হয়ব) 

এছাড়াও ফনয়চর দলীল এ বযাপায়র এিফি চূড়ান্ত ফসিায়ন্ত উপনীত্ িয়র থর্, আল্লাহর দ্বীনয়ি সমুন্নত্ 

িরার জনয ফনয়জর জীবন উৎসগষ িরার সবচাইয়ত্ শফিশালী দলীল হল গুহার বালি এবং 

আসহায়ব উখদূয়দর ঘিনা। ঘিনাফি সহীহ মুসফলয়ম বফণষত্ হয়য়য়ছ। গ্রন্থফিয়ত্ পুয়রা ঘিনাফি পাওয়া 

র্ায়ব। আমরা আমায়দর আয়লাচনার সায়ে প্রাসফিি অংশিুিু এখায়ন উয়ল্লখ িরব। 

ঘিনার সারাংশ: পূয়বষর জাফত্গুয়লার ময়ধয এিফিয়ত্, এিজন রাজা এি বালিয়ি ত্ার ঈমান 

আনয়য়নর িারয়ণ শাফস্ত প্রদান িরফছল। থস (রাজা) বালিফিয়ি ফবফভন্ন উপায়য় মারার থচিা িয়র, 

থর্মন পাহায়ড়র চূড়া থেয়ি থিয়ল থদয়া বা সমুয়ে িুফবয়য় মারা … ফিন্তু বালিফি আল্লাহর িায়ছ 

আেয় থচয়য় দু’আ িরয়ত্ োয়ি এবং থবাঁয়চ র্ায়। বণষনা অনুর্ায়ী থশর্ পর্ষন্ত র্া ঘয়িিঃ “… থস 

(বালিফি) রাজায়ি বললিঃ “র্ত্ক্ষ্ণ তু্ফম আমার িোমত্ িাজ না ির, আমায়ি মারয়ত্ পারয়ব না!” 

রাজা বললিঃ “থসিা ফি?” থস উের ফদল, “সমস্ত থলািজনয়ি এিফি সমত্ল ভূফময়ত্ জমায়য়ত্ ির, 

আর আমায়ি এিফি (গায়ছর) গুাঁফড়র সায়ে বাধ। ত্ারপর আমার তূ্ণীর থেয়ি এিফি ত্ীর ফনয়য় 
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ধনুয়ির মধযখায়ন রাখ এবং বল, ‘বালিফির রব্ব, আল্লাহর নায়ম!’ এরপর আমায়ি ত্ীর মার। র্ফদ 

তু্ফম এিা ির, ত্াহয়ল আমায়ি থময়র থিলয়ব (মারয়ত্ সক্ষ্ম হয়ব)।” বালয়ির িো অনুর্ায়ী রাজা 

সমস্ত থলািজনয়ি এিফি সমত্ল ভূফময়ত্ এিত্র িরয়লন এবং বালিফিয়ি এিফি (গায়ছর) গুাঁফড়র 

সায়ে বাধয়লন। এরপর তূ্ণীর থেয়ি এিফি ত্ীর ফনয়য়, ধনুয়ির মধযখায়ন বসায়লন এবং বলয়লন, 

“বালিফির রব্ব আল্লাহর নায়ম!” বয়ল ত্ীর ফনয়ক্ষ্প িরয়লন। তূ্নীর বালিফির িপায়লর পায়শ 

আঘাত্ িরল। থস ফনয়জর িপায়লর পায়শ হাত্ রাখল এবং মৃতু্যবরণ িরল। অনযফদয়ি থলািজন 

বয়ল উিল, “আমরা বালিফির রয়ব্বর উপর ঈমান আনলাম… আমরা বালিফির রয়ব্বর উপর ঈমান 

আনলাম, ত্খন রাজায়ি বলা হল, “তু্ফম ফি থদখছ! র্া তু্ফম ভয় িয়রফছয়ল? আল্লাহর িসম! র্া তু্ফম 

ভয় িয়রফছয়ল ত্াই ঘয়িয়ছ! থলায়িরা ঈমান এয়ন থিয়লয়ছ (বালিফির রয়ব্বর উপর)।” ত্খন রাজা 

প্রফত্ফি রাস্তার সফন্ধস্থয়ল পফরখা খনয়নর আয়দশ ফদয়লন। পফরখা খনন িরার পর থসগুয়লায়ত্ আগুন 

জ্বালায়না হল, এরপর রাজা থঘার্ণা িরয়লন, “থর্ থিউ ফনয়জর ধমষ ত্যায়গ সম্মত্ হয়ব না, ত্ায়ি 

আগুয়ন থিয়ল দাও বা আগুয়ন ঝাাঁপ ফদয়ত্ বল।” ঘিনাফি এরিমই ঘয়িফছল, থশর্ পর্ষন্ত এি মফহলা 

ফনয়জর সন্তানয়ি ফনয়য় আগুয়ন ঝাাঁপ থদয়ার বযাপায়র ফদ্বধায়বাধ িরয়লন, ত্াাঁর বাচ্চাফি এমত্াবস্থায় 

বয়ল উিল, “থহ আমার মা! বধর্ষধারণ ধরুন, িারণ আপফন সয়ত্যর উপর আয়ছন!” (আল্লাহু 

আিবার!!!) 

হাদীসফি থেয়ি এিা পফরষ্কার থর্, বালিফি ফনয়জই ফনয়জর মৃতু্যর িারণ ঘফিয়য়ফছল। র্ায়ত্ মানুয়র্রা 

ইসলাম গ্রহন িয়র এবং জাহান্নায়মর আগুন থেয়ি থবাঁয়চ র্ায়। আর ত্াই, এরিম এিফি আমল 

শরীয়ত্ অনুর্ায়ী আত্মহত্যা নয়। বরং, এিা সবচাইয়ত্ প্রশংফসত্ আমলগুয়লার মায়ঝ অনযত্ম এিফি 

আমল। এখায়ন এিাও প্রমাফণত্ হল থর্, ফিি থর্মন বালিফি ইসলায়মর জয়নয ফনয়জর মৃতু্যর িারণ 

ঘিায়লা, শহীফদ অফভর্ান পফরচালয়ির জয়নযও ফনয়জর মৃতু্য ফনয়জই ঘিায়না ববধ, র্ফদ এয়ত্ ইসলায়মর 

উয়ল্লখয়র্াগয উপিাফরত্া োয়ি (র্া আয়লম ও মুজাফহদরা ফনণষয় িরয়বন)। র্ফদ থিউ দাফব িরয়ত্ চায় 

থর্, বালিফি ফনয়জর হায়ত্ ফনয়জর মৃতু্য ঘিায়ফন, থসয়ক্ষ্য়ত্র আয়লমরা উয়ল্লখ িয়রয়ছন থর্, এিজন 

আত্মহত্যািারী থস ফনয়জই ফনয়জয়ি হত্যা িরুি বা অনয িাউয়ি ফদয়য় ফনয়জয়ি গুফল িরাি, ত্ার 

উপর এিই হুিুম বত্ষায়। ত্াই, হত্যার ধরন ধত্ষবয নয়, বরং আত্মহত্যার থক্ষ্য়ত্র আল্লাহর ফনধষাফরত্ 

ত্ািদীর গুরুত্বপূণষ)। এিইভায়ব শাহাদাত্ সন্ধানিারীর থক্ষ্য়ত্র এিা গুরুত্বপূণষ নয় থর্, থস ফনয়জর 

হায়ত্ ফনয়জয়ি হত্যা িয়রয়ছ নাফি শত্রুর হায়ত্ ময়রয়ছ? র্ত্ক্ষ্ণ ত্ার ফনয়যত্ সহীহ োয়ি অেষাৎ 
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আল্লাহর িাফলমায়ি সুউচ্চ িরা এবং ইসলাম প্রফত্ঠিতা িরা, িাফিরয়দরয়ি আত্ংফিত্ িরা ইত্যাফদ, 

আল্লাহ ত্া‘আলাই সবষায়পক্ষ্া জ্ঞাত্। এজনযই “শহীফদ অফভর্ান” ববধ। িারণ এয়ত্ ফনয়জর জীবন 

উৎসগষ িরা হয়, আল্লাহর িাফলমায়ি সুউচ্চ িরার জনয, ত্াাঁর দ্বীন প্রসায়রর জনয, ত্াাঁর শত্রুয়দর 

আত্ংফিত্ িরার জনয এবং ত্াাঁর বান্দায়দর (মুসফলময়দর) লড়াইয়য়র প্রফত্ উৎসাফহত্ িরার জনয...! 

 

আয়লম/ইমাময়দর িয়ত্ায়া 

হানািী মার্হায়বর ইমাম মুহাম্মাদ ইবয়ন হাসান আশ-শায়বানী রহ. ত্াাঁর ফিত্াব আস-ফসয়ার আল-

িাফবয়র বয়লয়ছন, “র্ফদ এিজন বযফি ১০০০ মুশফরিয়ি আরমণ িয়র এবং এয়ত্ র্ফদ সািলয বা 

শত্রুপয়ক্ষ্র ক্ষ্ফত্ িরার বযাপায়র আশাবাদী োয়ি, ত্াহয়ল এমন আরমণ িরার বযাপায়র থিান 

সমসযা থনই। আর র্ফদ এমনিা না হয়, ত্াহয়ল এিা অপছন্দনীয়, িারণ থস মুসফলময়দর থিান 

উপিার থপৌঁছায়না ছাড়াই ফনয়জয়ি মৃতু্যর মুয়খামুফখ িয়রয়ছ। ত্য়ব র্ফদ িায়রা ফনয়যত্ োয়ি, 

মুসফলময়দরয়ি ত্াাঁর িায়জর অনুসরয়ণ প্রয়রাফচত্ িরা, ত্াহয়ল এর ববধত্ায়ি িেনাপ্রসূত্ বলা র্ায় 

না। িারণ এয়ত্ মুসফলময়দর জয়নয ফনফদষি ফিছু ফদি ফদয়য় উপিার আয়ছ। আর র্ফদ ত্ার ফনয়যত্ 

োয়ি শত্রুয়দর আত্ংফিত্ িরা এবং মুসফলময়দর ঈমানী থত্জ জাফহর িরা, ত্াহয়ল এর ববধত্া 

িেনাপ্রসূত্ নয়, র্ফদ এয়ত্ দ্বীয়নর িলযাণ োয়ি।” (ত্ািসীয়র িুরতু্বী (৩৬৪/২) 

দ্বীনয়ি শফিশালী িরার জনয এবং অফবিাসীয়দর দুবষল িরার জনয ফনয়জর জীবন উৎসগষ িরা এিফি 

মহৎ িাজ, র্ার জনয আল্লাহ ত্া‘আলা ত্াাঁর িালায়ম ত্াাঁর মু’ফমন বান্দায়দর বযাপায়র প্রশংসা িয়রয়ছন- 

َْ إِنْ  تََرىْ  ّللا  ِمنِينَْ ِمنَْ اش  ؤ  َوالَه م أَنف َسه مْ  ال م   ﴾٤٤٤: ﴿التوبة ...ال َجن ةَْ لَه مْ  بِأَنْ  َوأَم 

অনুবাদ: “আল্লাহ রয় িয়র ফনয়য়য়ছন মুসলমানয়দর থেয়ি ত্ায়দর জান ও মাল এই মূয়লয থর্, ত্ায়দর 

জনয রয়য়য়ছ জান্নাত্।…” (সূরা ত্াওবা-১১১) 

মাফলফি মার্হায়বর এিজন আয়লম ইবন আল খুওয়াইজ ফমক্কদাদ বয়লয়ছন, “থর্ বযফি ১০০ জন বা 

থসনাদয়লর এিফি ইউফনি, অেবা এিদল থচার ও থর্ািায়দর আরমণ িয়র, অেবা খাওয়াফরজয়দর 

আরমণ িয়র, ত্াহয়ল এখায়ন দু’ফি সম্ভাবনা রয়য়য়ছ: “র্ফদ থস জায়ন থর্ থস র্ায়দরয়ি আরমণ 

িরয়ছ, ত্ায়দরয়ি থময়র থিলয়ত্ পারার সম্ভাবনা রয়য়য়ছ এবং ফনয়জ থবাঁয়চ র্াওয়ার সম্ভাবনা রয়য়য়ছ 

ত্াহয়ল এিা ভাল। আর র্ফদ থস জায়ন থর্ ত্ার মারা র্াওয়ার সম্ভাবনা থবফশ ফিন্তু থস অয়নি 
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ক্ষ্য়ক্ষ্ফত্ সাধন িরয়ত্ পারয়ব (শত্রুয়দর) অেবা মুসফলময়দর উয়ল্লখয়র্াগয উপিার হয়ব, ত্াহয়ল 

এিাও জায়য়জ।” (ত্ািসীয়র িুরতু্বী (৩৬৩/২) 

শাফিঈ মার্হায়ব, ইমাম ইবয়ন হাজার আসক্বালানী রহ. বয়লয়ছন, “এিজন থলায়ির অয়পক্ষ্ািৃত্ বড় 

এিফি শত্রুদলয়ি আরময়ণর বযাপায়র ইজমা রয়য়য়ছ থর্, র্ফদ এিা সাহফসিত্া থদফখয়য় শত্রুয়ি 

আত্ংফিত্ িরার জনয এবং মুসফলময়দর শত্রুর ফবরুয়ি উৎসাফহত্ িরার জনয বা এই প্রিৃফত্র থিান 

ফনয়যত্ োয়ি, ত্াহয়ল এিা ভাল। আর র্ফদ এিা শুধুমাত্র ত্াড়াহুড়া িয়র িরা হয়, ত্াহয়ল এিা 

জায়য়জ নয়, ফবয়শর্ িয়র র্ফদ এয়ত্ মুসফলময়দর দুবষলত্া সৃফি হয়।” (িাত্হুল বারী (৪/১৮৫-১৮৬) 

হাম্বালী মার্হায়ব, ইবয়ন ত্াইফময়যাহ রহ. বয়লয়ছন, “চার মার্হায়বর আয়লমরা থঘার্ণা িয়রয়ছন থর্, 

মুশফরিয়দর দয়লর উপর ঝাাঁফপয়য় পড়া জায়য়জ, র্ফদও এিাই সম্ভাবয হয় থর্, ত্ারা ত্ায়ি থময়র 

থিলয়ব, র্ফদ এয়ত্ মুসফলময়দর উয়ল্লখয়র্াগয উপিার োয়ি। ( িাত্ওয়া ইবয়ন ত্াইফময়যাহ 

(২৮/৫৪০) 

এই দলীলগুয়লা থেয়ি এিা পফরষ্কার থর্, “শহীফদ অফভর্ান” শরীয়ফত্ দলীল দ্বারা সমফেষত্। এিা 

আল্লাহর ত্া’আলার সন্তুফি অজষয়নর এিফি বড় উপায়। থর্মনিা আয়লমরা উয়ল্লখ িয়রয়ছন, র্ফদ 

উম্মাহর জনয এয়ত্ র্য়েি উপিার োয়ি, ত্য়ব “শহীফদ অফভর্ান” চালায়না থর্য়ত্ পায়র। মুজাফহদরা 

অয়নি রু্িয়ক্ষ্য়ত্র এই থিৌশল বযবহার িয়রয়ছন। আিগাফনস্তান থেয়ি শুরু িয়র ইরাি এবং সব 

মার্হায়বর সমসামফয়ি আয়লমরা এিার জায়য়জ হওয়ার ফবধায়নর বযাপায়র ফনফিত্ িয়রয়ছন। 

 

সমসামফয়ি িয়ত্ায়াসমূহ 

এখায়ন আমরা শহীফদ অফভর্ায়নর বযাপায়র ফিছু সমসামফয়ি আয়লময়দর বিবয উিৃত্ িরব। 

এ বযাপায়র ফলফখত্ সয়বষােম ফিত্াবগুয়লার এিফি “ইসলাম এবং শহীফদ অফভর্ান”-এর থলখি ভারত্ 

উপমহায়দয়শর মুিফত্ আবূ বাশার আল-ক্বাসফম (হাফির্াহুল্লাহ) ফলয়খয়ছন, “(আসহায়ব উখদূয়দর ঘিনা 

থেয়ি) আমরা জানয়ত্ থপয়রফছ থর্, বালিফি রাজায়ি ফনয়দষশ থদয়ার মাধযয়ম ফনয়জর মৃতু্যর বযবস্থা 

িয়রফছল। র্ফদ থস রাজায়ি ফনয়দষশ না ফদত্ বা ত্ায়ি মারার উপায় না জানায়ত্া, ত্াহয়ল রাজার পয়ক্ষ্ 

ত্ায়ি মারা সম্ভব ফছল না। এিা থেয়ি পফরষ্কারভায়ব এিা জানা র্ায়ে থর্, অয়নযর দ্বারা ফনয়জয়ি 

হত্যা িরা অনুয়মাফদত্, র্ফদ এিা আল্লাহর িাফলমায়ি সুউচ্চ িরার উয়েয়শয হয়। এিইভায়ব দ্বীয়নর 

মর্ষাদা সমুন্নত্ রাখয়ত্ ফনয়জয়ি হত্যা িরা অনুয়মাফদত্। ফিি থর্মনিা আসহায়ব উখদূয়দর থলায়িরা 



ফিদায়ী হামলা – আত্মহত্যা নাফি শাহাদাত্বরণ? 
 

 

12 

ফনয়জরাই ফনয়জয়দর স্বাধীন ইোয় আগুয়ন ঝাাঁপ ফদয়য়ফছল। এমনফি থর্ নারী ঝাাঁপ ফদয়ত্ ইত্স্তত্ 

িরফছল, ত্াাঁর ফশশু সন্তান ত্ায়ি সাহস থর্াগায়নার জনয আল্লাহর ইোয় িো বয়ল উয়িফছল, “থহ 

আমার মা! বধর্ষধারণ ধরুন, িারণ আপফন সয়ত্যর উপর আয়ছন!” এরপর, থসই নারী আগুয়ন ঝাাঁপ 

থদন এবং শহীয়দর মর্ষাদা লাভ িয়রন। অনুরূপভায়ব থিউ অয়নযর হায়ত্ ফনহত্ হয়লও এয়ত্ থিান 

পােষিয থনই। উদাহরণস্বরূপ, এিজন এিি বযফি এিফি বড় থসনাদলয়ি এিাই আরমণ িরা। 

এই ধরয়নর সব থলায়িরাই শহীদ, প্রশংসার পাত্র….ত্ায়দর সবাই প্রশংফসত্। িারণ, ত্ারা এই 

“আত্মঘাত্ী” হামলাগুয়লা িয়রফছয়লন দ্বীয়নর উপিার ও এয়ি সুউচ্চ িরার জনয। আর র্া ফিছুই 

দ্বীয়নর উপিায়রর জনয এবং ইসলাময়ি সুউচ্চ িরার জনয িরা হয়ব, থসিা উেম িাজ বয়ল 

ফবয়বফচত্ হয়ব। এখান থেয়ি এই ফসিায়ন্ত থপৌঁছা র্ায় থর্, র্ফদ থিউ দ্বীনয়ি সুউচ্চ িরার জয়নয 

ফনয়জয়ি হত্যা িয়র, অেবা থস িাফিরয়দর দয়লর উপর ঝাাঁফপয়য় পয়ড় এবং ত্ারা ত্ায়ি হত্যা িয়র, 

অেবা র্ফদ থস দ্বীয়নর উপিায়রর জয়নয অনয িাউয়ি ত্ায়ি হত্যা িরার ফনয়দষশ থদয় … এই 

সবগুয়লার জনয এিই হুিুম। এগুয়লার ময়ধয থিান পােষিয থনই। ত্ারা সবাই শহীদ …” আয়রি 

জায়গায়, ফত্ফন ফিছু দলীল উিৃত্ িয়র ফলয়খয়ছন, “এ থেয়ি এই ফসিায়ন্ত উপনীত্ হওয়া র্ায় থর্, 

থর্ইসব থলাি আল্লাহর আনুগয়ত্য এবং ফজহায়দ শহীফদ অফভর্ান চালায় এবং িলস্বরূপ ফনহত্ হয়, 

ত্াহয়ল ত্ারা শহীদ। ত্ায়দর শাহাদায়ত্র বযাপায়র বা ত্ায়দর জান্নায়ত্ প্রয়বয়শর বযাপায়র সয়ন্দহ 

থপার্ণ িরা পুয়রাপুফরভায়ব অনযায়। র্খন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লায়মর র্বায়ন ত্ায়দর 

শাহাদায়ত্র বযাপায়র সাক্ষ্য আয়ছ, থসখায়ন ত্াাঁর উম্মায়ত্র িায়রা এই অফধিার থনই থর্, থস এ 

বযাপায়র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লায়মর সায়ে ফভন্নমত্ থপার্ণ িয়র।” (“ইসলাম এবং 

শহীফদ অফভর্ান” পৃিঃ ১৬৮) 

জাফজরাতু্ল আরয়বর শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (হাফির্াহুল্লাহ) ফলয়খয়ছন, “আর বত্ষমায়ন আফম 

থদখয়ত্ পাফে থর্, মুসফলমরা ইহুদীয়দর সায়ে (সমানত্ায়ল) রু্ি িরয়ত্ এবং ত্ায়দর ধ্বংস িরয়ত্ 

এবং পফবত্র ভূফম থেয়ি ত্ায়দর বফহষ্কার িরয়ত্ পারয়ছ না, থসয়ক্ষ্য়ত্র বানর ও শুিরয়দর ভাইয়দর 

(ইহুদীয়দর) জনয সবচাইয়ত্ ভাল ঔর্ধ হল: আমরা ত্ায়দর ফবরুয়ি শহীফদ অফভর্ান চালাব এবং 

ঈমানী জর্বা বৃফির জনয ও অনযানয প্রশংসনীয় লয়ক্ষ্য থর্মন িাফিরয়দর অন্তয়র আত্ঙ্ক সৃফি িরার 

জনয, ত্ায়দর শারীফরি ও সম্পদসংফেি ক্ষ্ফত্ িরার জনয ফনয়জয়দরয়ি উৎসগষ িরব।” 

এরপর ফত্ফন (হাফির্াহুল্লাহ) আসহায়ব উখদূয়দর বযাপায়র মন্তবয িয়র বয়লন, 
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“এয়ত্ আল্লাহর পয়ে মুজাফহদয়দর ইহুদী, খৃস্টান ও র্ফময়ন অনাচার সৃফিিারীয়দর ফবপয়ক্ষ্ পফরচাফলত্ 

শহীফদ অফভর্ায়নর পয়ক্ষ্ দলীল রয়য়য়ছ।” 

(The Islamic Ruling on the Permissibility of Self-Sacrificial Operations: পৃিঃ ৫৩-

৫৪) 

 

আক্বলী বা রু্ফিফভফেি দলীল  

এিজন মুসফলয়মর জনয িুরআন ও সুন্নাহর দলীলই থর্য়িান ফবর্য়য় হালাল-হারাম ফনধষারয়ণর জনয, 

অন্তয়রর সমস্ত ফদ্বধা-দ্বন্দ দূর িরার জনয র্য়েি। এিিা ফবর্য় অনুয়মাফদত্ অেবা ফনফর্ি হওয়া 

ফনধষাফরত্ হওয়ার জনয আল্লাহর িালাম এবং ত্াাঁর রাসূল  সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লায়মর সুন্নাহ 

এর িোই থশর্ িো। ত্য়ব িুরআন ও সুন্নাহ এর সায়ে সামঞ্জসযশীল রু্ফিফনভষর দলীল থদওয়ার 

বযাপায়রও শরীয়য়ত্ অনুয়মাদন রয়য়য়ছ। 

থসজনয এবার আমরা এিফি থর্ৌফিি গয়বর্ণাধমষী দৃফিভফি থেয়ি মুজাফহদয়দর পফরচাফলত্ “শহীফদ 

অফভর্ান”থি পর্ষয়বক্ষ্ন িরব। র্ফদ বলা হয়, ইসলাম ও িুিয়রর মধযিার বত্ষমান রু্ি এিত্রিা 

(দুফনয়াফব দৃফিভফি থেয়ি), ত্াহয়ল িমই বলা হয়ব। এিদয়ল আয়ছ ৪০ এর অফধি NATO এর 

অন্তভুষি রাষ্ট্র এবং ত্ায়দর ভাফর আিাশ, স্থল ও থনৌ অস্ত্র স্থাপনা, সাম্প্রফত্ি নতু্ন গযায়জি এবং 

অত্যাধুফনি প্ররু্ফি। ত্ায়দর আয়ছ ফব-৫২, থিইফজ িািার (য়বাফম্বং র্ন্ত্রাংশ) এবং অযাপাফশ 

(রু্িফবমান), র্া অে সময়য়র মায়ঝই পূণষাি এি এিফি জনপদ ধ্বংস িরয়ত্ সক্ষ্ম, সায়ে আয়ছ 

থসনাদল, র্ায়দরয়ি সংখযায় িক্কর থদয়া দৃশযত্ অসম্ভব। ত্ায়দর হায়ত্ আয়ছ পরমাণু থবামা, র্া 

মানুয়র্র এি এিফি প্রজন্ম সমূয়ল ধ্বংস িরয়ত্ পায়র। এয়দর থনতৃ্য়ত্ব আয়ছ এমন এিফি থদশ, র্ার 

সামফরি খায়ত্ খরচ, এিই গ্রয়হর অনয অয়নি থদয়শর সমূ্পণষ বায়জয়ির চাইয়ত্ও থবফশ। 

এছাড়াও এই ৪০+ থদয়শর সায়ে আয়ছ ত্ায়দর ফনভষরয়র্াগয ফমত্র, ত্োিফেত্ “মুসফলম” থদশগুয়লার 

মুরত্াদ থনতৃ্বৃন্দ এবং ত্ায়দর সমস্ত থসনাদল, প্ররু্ফি ও ইয়েফলয়জন্স এয়জফন্স। আর অনয দয়ল আয়ছ 

ছায়পার্া, সহজ-সরল ফিছু মানুর্, র্ায়দর হায়ত্ থিান থদয়শর ফনয়ন্ত্রনভার থনই। ত্ায়দর না আয়ছ 

ফবপুল পফরমাণ ভূফমসম্পয়দর উপর িতৃ্ষত্ব, না আয়ছ উয়ল্লখয়র্াগয আয়ত্য়নর থিান ভূফমর রাজননফত্ি 

বা অেষননফত্ি ক্ষ্মত্া। ত্ায়দর অস্ত্রশস্ত্র খুবই সাধারণ–থছািখাি আয়েয়াস্ত্র, ইয়ম্প্রাভাইজি 

এক্সয়লাফসভ ফিভাইস (IED), আর সীফমত্ ফিছু ভারী অস্ত্র। ত্ায়দর আয়য়র উৎস হল ত্ায়দর দ্বীফন 
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ভাইয়দর থদয়া দান- সাদািা আর রু্িপ্রাি গফণমত্। ত্ায়দর সংখযা সীফমত্, ত্ায়দর বাসস্থান পাহায়ড় 

আর রু্িয়িৌশল–থগফরলা। ফিন্তু আল্লাহ ত্া‘আলা ত্ায়দর পয়ক্ষ্… আর ফবজয় থত্া ত্ায়দরই জনয। 

িারণ ত্ারা থসই সোর অবাধযত্ায় ফলি হয় না, র্ার হায়ত্ আসমান ও র্ফময়নর রাজত্ব। 
لِكَْ وا ال ِذينَْ بِأَنْ  َذ  وا َكفَر  وا آَمن وا ال ِذينَْ َوأَنْ  ال بَاِطلَْ ات بَع  بِِّهمْ  ِمن ال َحقْ  ات بَع  لِكَْ ر  ِربْ  َكَذ  ثَالَه مْ  لِلن اسِْ ّللا  ْ يَض   أَم 

 ﴾٠: ﴿محمد

অনুবাদ: “এিা এ িারয়ণ থর্, র্ারা িায়ির, ত্ারা বাফত্য়লর অনুসরণ িয়র এবং র্ারা ফবিাসী, ত্ারা 

ত্ায়দর পালনিত্ষার ফনিি থেয়ি আগত্ সয়ত্যর অনুসরণ িয়র। এমফনভায়ব আল্লাহ মানুয়র্র জয়নয 

ত্ায়দর দৃিান্তসমূহ বণষনা িয়রন।” (সূরা মুহাম্মাদ-৩) 

নম্র/ফবনয়ীরা হল থসৌভাগযশালী, ত্ারাই র্ফময়ন িতৃ্ষত্বশালী হয়ব ফিন্তু ত্ারা এই ফবজয় অজষন িরার 

জনয ফি উপায় অবলম্বন িরয়ব? 

শহীফদ অফভর্ায়নর সত্যত্া হল, ত্া রু্য়ির থমাড় ঘুফরয়য় ফদয়য়য়ছ। এিজন মুজাফহদ ত্ার শরীয়র থবাঁয়ধ 

বা গাফড়য়ত্ িয়র ফবয়ফারি ফনয়য় ত্া ফবপুল সংখযি শত্রুর মায়ঝ ফবয়ফারণ ঘিায়ত্ পায়র, িয়ল 

এিফি মাত্র প্রায়ণর বদয়ল শত্রুর ফবপুল ক্ষ্ফত্ সাফধত্ হয়। 

থর্ আয়মফরিানরা ২০০১ এর পর থেয়ি ফনরীহ আিগানয়দর উপর শফি/ দাপি থদফখয়য় আসফছল, 

ত্ায়দরয়িই এখন থদখা র্ায়, আয়লাচনায় বসার থচিা িরয়ত্, এই রু্ি থেয়ি থবর হওয়ার জনয 

মফরয়া হয়য় থচিা িরয়ত্। ৯/১১ এর প্রভাব এর সাক্ষ্য থদয় ! ১৯ জন দৃঢ়ফচে মানুর্ এিফি 

অসাধারণ প্রয়চিায় ইফত্হায়সর থরায়ত্র ফদি পফরবত্ষয়ন সক্ষ্ম হয়। এিা মূলত্: িাফিরয়দর 

অেষনীফত্র অপূরণীয় ক্ষ্ফত্ সাধন িয়রয়ছ এবং বছয়রর পর বছর ধয়র পফরিফেত্ ত্ায়দর পৃফেবীবযাপী 

উপফনয়বশ স্থাপন প্রয়চিা পুয়রাপুফর ধ্বংস িয়র ফদয়য়য়ছ… এরপর ইরায়ির রু্য়ি শাইখ আবূ মুসআব 

আল জারিাবী রহ. এর থনতৃ্য়ত্ব শহীফদ অফভর্ায়নর মাধযয়ম রু্য়ির থমাড় ঘুয়র র্ায়। বলা হয়য় োয়ি, 

র্খন আয়মফরিান থসনারা শুনয়ত্ পায় থর্, ত্ারা ইরায়ি র্ায়ে আবূ মুসআব আল-িারজাবীর 

মুয়খামুফখ হয়ত্, ত্খন ভয়য় ত্ায়দর শরীয়র িাাঁপন ধয়র র্ায়! এিই অবস্থা হয়য়য়ছ আিগাফনস্তায়ন 

থমাল্লা দাদুল্লাহ রহ. এর থনতৃ্য়ত্ব শহীফদ অফভর্ায়নর মাধযয়ম। বাস্তবত্া হল, থর্মনিা আয়গই উয়ল্লখ 

িরা হয়য়য়ছ, িাফির ফবয়ি মুসফলময়দর এই অয়স্ত্রর ফবরয়ি দাাঁড়ায়নার মত্ থিান ফিছু থনই। 

শহীফদ অফভর্ায়নর ফবরুয়ি সিল রিম ফমেযা প্রচারণা আসয়ল এিফি প্রহসন। িারণ এর থর্ৌফিিত্া 

শরীয়ত্ িতৃ্ষি অনুয়মাফদত্। পৃফেবীর মুসফলময়দর ফমফিয়া বা জনময়ত্র ফদয়ি ত্ািায়না উফচৎ নয়, 
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বরং থিান িায়জর থর্ৌফিিত্ার মানদণ্ড ফনবষাচন িরয়ত্ ত্ািায়ব শরীয়য়ত্র ফদয়ি– উজ্জ্বল, সুস্পি 

শরীয়ত্, র্া ত্ায়দর ইহিাল ও পরিায়লর মুফির আয়লা ধারণ িয়র োয়ি। 

সুত্রাং থশর্িো ফহয়সয়ব বলা থর্য়ত্ পায়র, “আত্মঘাত্ী থবামা-হামলা” পফরভার্াফি ত্রুফিপূণষ। বরং 

“শহীফদ অফভর্ান” হল শরীয়য়ত্ সয়বষাচ্চমাত্রায় প্রশংফসত্ আমলগুয়লার এিফি, র্খন ত্া পফরচালনা 

িরা হয় অবস্থার প্রয়য়াজনয়ভয়দ, হক্কানী আয়লম ও মুজাফহদয়দর ফবয়বচনা অনুর্ায়ী। আমরা আল্লাহর 

িায়ছ দু’আ িফর, ফত্ফন থর্ন আমায়দর সবাইয়ি সত্যয়ি সত্য ফহয়সয়ব থদখার ও ত্ার উপর চলার 

থত্ৌফিি দান িয়রন এবং ফমেযায়ি ফমেযা ফহয়সয়ব থচনার ও ত্া থেয়ি দূয়র োিার থত্ৌফিি দান 

িয়রন…! (আল্লাহুম্মা আমীন) 

 

(আপনায়দর থনি দু‘আয় মুজাফহদীয়ন থিরাময়ি ভুলয়বন না।) 
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